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 o prvním úspěšném výsadku na 
české území, jehož cílem bylo 
navázat zpřetrhané spojení čs. 
zahraniční armády v Anglii s do-
mácím odbojem a dopravit mu 

vysílačku, náhradní krystaly i vzkaz mi-
nistra obrany generála Sergeje Ingra, se 
po válce mnoho nemluvilo. Bylo mnoho 
padlých i popravených a František Pa-
velka byl jedním z nich. Až v roce 1962 
se do něj v knize Pravda o okupaci pustil 
historik Václav Král: „Jeden z prvních 
parašutistů, jakýsi Pavelka,“ napsal, „vy-
sazený hned na začátku října 1941, se po 
čtrnácti dnech přihlásil na gestapu a byl 
získán pro spolupráci. Měl u sebe vysí-
lačku a bylo mu uloženo, aby předstíral 
odbojovou činnost… Mezi adresami, kte-
ré Pavelka vyzradil gestapu, byly i dvě ad-
resy v Lidicích.“ 

Prozaické střípky ze      Seiferta

Před sedmdesáti lety, z noci ze 3. na 4. října 1941, byl na území tzv. 
Protektorátu Čechy a Morava vysazen z britského letounu Whit-
ley první čs. parašutista – František Pavelka. Operace nesla jmé-

no Percentage a skončila už za tři neděle Pavelkovým zatčením 
gestapem. Lež o ní měla mnohem delší nohy. Pavelkovo jméno se 

podařilo očistit až po bezmála šedesáti letech.  / Ota ŘEBOUN

Třiadvacátého září by se dožil 110 let. 
Znal jsem jej důvěrně. Přiznám, že jsem 

dlouho váhal o tom psát. Příběhy a zážit-
ky, které nejsou v žádné biografii, ani ve 

Všech krásách světa.  / Rudolf FISCHER

Autor je archivář  
a publicista.

Jan Zrzavý: 
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Když jsme s Janem Zrzavým 
v roce 1965 připravovali jeho vý-
stavu v Kabinetu architektury 

Na Příkopě, Zrzavý přemýšlel, kdo by 
mu ji zahájil. Interpretace kunsthistori-
ků odmítl. „Stále opakují jedno a totéž,“  
dodal. Výjimku mohli představovat pou-
ze básníci. Vzpomněl na Nezvala. Adolf 
Hoffmeister? To je velký pán. Bude spíš 
někde ve světě. V souhrnu nám jedno-
značně vyšel Jaroslav Seifert. 
Protože byl básníkův rukopis pro malí-
ře nečitelný, stal jsem se prostředníkem 
i v korespondenci. „Tak prosím, napište 
mi brzy, co soudíte o tom p. Seifertovi,“ 
píše Zrzavý z Okrouhlice 17. února 1965, 
„abych mu honem napsal a se to nezdržo-
valo… výstavu by mohl zahajovat nějakou 
řečí Jaroslav Seifert! Snad i úvod do kata-
logu. Bude-li chtít! On by snad chtěl, ale 
možná, že se bojí, možná, že jeho pozice 
stále ještě není dobrá. Má-li to již lepší, 
snad by mi to udělal, věřím mu, že má 
moje umění rád. Co tomu říkáte? Napište 

mi brzo, co o tom soudíte a nemáte-li už 
někoho jiného, já bych mu napsal.“ 
Den na to sedíme přes hodinu u Seifer-
tů a vše jsme domluvili. Výstavu zahájí 
a napíše text do katalogu. Také se nad 
dopisy Zrzavého pobavil.
Stávalo se, že básník míval obavy, zda je 
Jan Zrzavý s jeho texty spokojený. Po-
sílal mi rukopisy předem a v konečné 
verzi je ještě upravoval. Kontakt mezi 
oběma umělci byl velmi citlivý. Seifert 
mi například napsal: „Dodnes nedostal 
jsem od Zrzavého ani řádek. Chápete, že 
nemohu psát o obrazech, které neznám, 
zvláště jsou-li jiné než dosavadní tvorba. 
A nad to, když autor chce, aby právě tato 
odlišnost byla zdůrazněna. Prosím Vás, 
pište mu ještě jednou a naléhavě. Trochu 
si vyčítám, že jsem Vás obtěžoval.“
Obratem mně sděluje: „Právě jsem do-
stal od Z. obsáhlý dopis. Něco z toho 
budu snad moci použít. Ale věřte, je to 
dost těžké psaní o obrazech, které jsem 
neviděl a které nejsou dokonce ani ještě 

namalovány. Ale pokusím se o to. Pokud 
Zrzavému rozumím, jde o obrazy, které 
vznikly – vlastně vznikaly vesměs v Be-
nátkách. Ale dříve to neudělám – jen za 
týden či deset dní. A pošlu to Vám. Tak 
už to neurgujte.“
Finále: 13. května 1965 v 18 hodin výstavu 
zahájil Jaroslav Seifert, promluvil Adolf 
Hoffmeister a přidal se i Jan Zrzavý. 
Ve chvíli, co sepisuji tyto řádky, se mi 
vloudila vzpomínka na jednu návštěvu 
u Seiferta v Břevnově. Ukázal jsem mu 
poklady ze sbírky rukopisů. Jeho dopis 
z 18. prosince 1928 na služebním papíru 
Komunistického nakladatelství a knih-
kupectví Karlín, adresovaný Kličkovi: 
„Milý a drahý, už se tak hrozně před Te-
bou stydím, že, na mou duši, už dlouho 
odkládám tento dopis, abych se Tobě 
a Tvé paní omluvil za tu mou sprosťár-
nu, kterou jsem Ti opět provedl. Prosím 
tě, dřív než mi dáš pár facek a uvrhneš na 
mě opovržlivý a zdrcující pohled, jehož 
jsem naprosto hoden, přečti si laska-

Královo tvrzení brzy převzali další 
historici i autoři literatury faktu. Čest-
mír Amort si v roce 1965 v souboru vy-
braných nacistických písemností k aten-
tátu na Heydricha přisadil: „ ...ještě před 
odletem dostal (Pavelka) v Anglii adresy 
domácích pracovníků, které měl požá-
dat o pomoc. Byly mezi nimi i adresy 
dvou rodin v Lidicích.“ O rok později 
Jiří Doležal v publikaci Jediná cesta, aniž 
by uvedl jediný důkaz, napsal: „Mezi ty, 
kteří zradili, patří Pavelka.“ Spisovatel 
Miroslav Ivanov pak v knize Nejen černé 
uniformy s odkazem na „nové poznatky 
historiků“ usoudil z data Pavelkova za-
tčení (25. 10. 1941), že od toho dne Něm-
ci věděli o existenci nejvýznamnějšího 
čs. agenta v řadách nacistické rozvědky 
Paula Thümmela, a to na základě depeší 
zabavených Pavelkovi. 

Tvrzení o tom, že gestapo dostalo 
z Pavelky adresy odbojářů v Lidicích, 
zopakoval ještě v roce 1969 ve své studii 
o západním odboji i velmi seriózní ba-
datel Zdeněk Jelínek. Ten se ovšem už 
snažil popsat Pavelkův příběh pravdivě 
a objektivně, jak mu to umožňovala do-
stupnost pramenů. Neobviňoval para-
šutistu ze zrady ani ze zbabělosti. Trvalo 
i tak ještě více než dvacet let, než se po-
dařilo zcela očistit Pavelkovo jméno. 

Nové poznatky k operaci Percen-
tage přinesl až v roce 2000 historik Ví-
tězslav Hanák, který ve stejnojmenné 
studii publikované v časopisu Historie 
a vojenství vyvrátil, jak sám píše „zlovol-
né výmysly“. Předně ten, že se Pavelka 
sám přihlásil na gestapu a byl získán pro 
spolupráci, dále že vyzradil adresy rodin 
z Lidic, které údajně měl dostat v Londý-
ně. A konečně i to, že u něj gestapo zaba-
vilo depeše a další zpravodajský mate- 
riál. Hanák na rozdíl od Jelínka v roce 
1969 měl už přístup k autentickým ar-
chivním dokumentům.

Báchorka o lidických adresách 
Jak vůbec vznikla dezinformace 

o Pavelkově zradě a jeho napojení na Li-
dice? A proč její rozbití trvalo tak dlou-
ho? Vítězslav Hanák vidí možný počá-
tek této lži už ve směrnici K. H. Franka, 
kterou vydal den po likvidaci útočníků 
na Heydricha v kryptě kostela v Resslově 
ulici v Praze. Frank v ní požadoval, aby 
ve zprávě o dopadení atentátníků bylo 
uvedeno, že „mají na svědomí Lidice, 
a tak vyvolat hněv lidu a svést (to) na 
ně, respektive na prezidenta Beneše“. 
Úřední zpráva, kterou nacisté odůvod-
nili před veřejností vyvraždění Lidic, pak 
zněla: „Čeští padákoví agenti se po svém 
seskoku z anglických letadel uchýlili do 
této obce (Lidic) a byli podporováni pří-
buznými obyvatelů obce, kteří rovněž 
slouží v českých legiích v Anglii.“ 

Účelové lži nacistů se později chopili 
komunističtí historici–propagandisté. 
To oni začali dávat parašutistu Pavelku 
do souvislosti s Lidicemi. Proč byl z vy-
zrazení neexistujících adres do Lidic ob-
viněn právě Pavelka, však není dodnes 
úplně jasné. Snad proto, že právě hned 
po jeho seskoku došlo k rozsáhlému za-
týkání v domácím odboji i v okruhu jeho 
spolupracovníků a tak bylo účelné hodit 
všechny neúspěchy odboje v té době na 
jednu osobu, která byla navíc dávno po-
pravená. V dochovaných výpovědích Pa-
velky na gestapu ve skutečnosti nepadlo 
slovo Lidice ani jednou. Vítězslav Hanák 
se po zpřístupnění archivů dostal nejen 
k nim, ale i k závěrečné zprávě gestapa 
k Pavelkovu případu a k dokumentům 
soudu. Kousek po kousku před ním ze 
zažloutlých protokolů vystoupil úplně 
jiný příběh – ne zrádce, ale statečného 
vojáka, hrdiny. 

jak to tenkrát bylo
Jak už bylo řečeno, František Pavelka 

se snesl do protektorátu v noci ze 3. na 
4. října 1941. Kvůli silné protiletadlové 
palbě byl vysazen asi třicet kilometrů od 
předpokládaného místa dopadu u velko-
statku Koudelov, východně od Čáslavi. 
Po sbalení padáku se s vysílačkou v kufru 
vydal k budovám statku. Zde se ho ujali 
tři čeští čeledíni – Antonín Krejčí, Fran-
tišek Grad a František Kalina. Jednoho 
z nich – Antonína Krejčího – pak Pavelka 
hned ráno poslal do Chrudimi za spoři-

telním úředníkem Františkem Buršou. 
To byla jedna ze dvou konspiračních ad-
res (druhá byla na pobočku spořitelny 
v Praze na Vinohradech) na členy od-
bojové organizace Petiční výbor věrni 
zůstaneme (PVVZ), které u sebe měl, 
respektive se je naučil nazpaměť v Anglii. 
Čeledín Krejčí předal Buršovi Pavelkův 
vzkaz, v němž se mj. pravilo: „Měl jsem 
mnoho práce se zavazadlem – když jsem ho 
ukryl, vydal jsem se na cestu k blízkému dvo-
ru – tj. ke Koudelovu. Tam jsem střetl tři po-
ctivé chlapce, kteří mne ukryli i s mými věc-
mi. Jsem strašně unaven, nemám průkazy, 
nechci jít tedy sám do Chrudimi. Věřte tomu 
muži, který Vám přináší tento dopis. Věřte! 
Čekám na Vás. Přijeďte ještě s někým sem. Je 
to samota, jen dobré české duše. Je to dost vel-
ká bednička, kterou musíme odvézt. Čekám 
na Vás celý den. Přivezte též nějaký průkaz. 
Nazdar. Posel – Skočdopole. 5434“

Zatím vše probíhalo jako po drát-
kách: Burša uvědomil dalšího odbojáře 
Rudolfa Michálka. Večer společně pro 
Pavelku přijeli do Koudelova, převzali 
vysílačku a Michálek parašutistu u sebe 
ubytoval. Šestého října byl už Pavelka 
v Praze, kde dalšímu členovi organizace 
ing. Friedlovi tlumočil vzkaz z Londýna, 
předal šifrovací klíč, náhradní krysta-
ly a fotky na protektorátní občanskou 
legitimaci. Večer ho Friedl seznámil 
s JUDr. Karlem Bondym. Od něho dostal 
Pavelka potravinové lístky, tisíc korun 
a policejní přihlášku k pobytu u Marie 
Rosenbachové v Praze XI, Závišově ulici, 
a zfalšovanou občanskou legitimaci. Byl 
z něj Pražák.

Nezahálelo však ani gestapo. Shodou 
okolností už v noci Pavelkova seskoku 
zahájilo v Praze velkou zatýkací akci, při 
níž zlikvidovalo v Jinonicích rádiovou 
stanici Sparta I. Ze zabaveného materi-
álu a po výslechu spolupracovníků te-
legrafisty Jindřicha Klečky (ten se sám 
zastřelil) se gestapo dostalo během ně-
kolika dnů až k vedení PVVZ a k jeho or-
ganizaci ve východních Čechách. „O Pa-
velkovi se ale Němci dozvěděli zřejmě 
až ve chvíli,“ připomíná přední znalec 
období heydrichiády Vojtěch Šustek 
z Archivu hl. m. Prahy, „když odhalili ar-
chiv této odbojové skupiny. Její členové 
do něj totiž založili i vzkaz parašutisty 
z Koudelova, místo aby ten lístek oka-
mžitě spálili.“

Dlouhá lež za operací        Percentage

Svobodník aspirant 

František Pavelka  

ve stejnokroji.


